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راغ ابالختيار فذلك "النشاط البناء املمارس يف وقت ال حم(، أن الرتوي102٧ن )و خر آكر حممد السمنودي و ذ وي
اب اخلربات العقلية والبدنية والصحية واالجتماعية تسكا ىل إب ويهدف الكسحلر دون توقع أي عائد مادي بغرض ا

 ( 4٧: 2١عدادهم حلياهتم العامة" )إوإلحداث التوازن والتكامل لدى األفراد حىت يتم 

حتديد الثقافة،  امة يفن أهم العوامل اهلمد يعح يم(، أن الرتو 1002مني اخلويل )أويشري كل من كمال درويش و 
مبشكالت الطالب ظاهرة ال  االهتمامفضل مستوى، ويعد أىل إيت هتتم بقضااي اجملتمع والنهوض به لصصات اخأحد الت

ثر وفعال يف أثراء ثقافة الطالب وفكرهم، ؤ ، بل هو عامل مهامشيا    يعد نشاطا  ملرتويح لرد به ختصص دون اآلخر، وانفي
: 2٧ة احمليطة هبم )ئهم من التكيف مع البينمتكبطريقة  ريندي جيعلهم قاذستوى الملىل اإ حيث يسهم يف النهوض هبم

1٧١ ) 

وحيية مكون هام من مكوانت الثقافة العامة، لذا جيب أن رت ن الثقافة الأم(، 1002) رازقليد عبد الكر و ذ وي
 ظهرت كهدف رئيسي للرتبية يف الدول يتال من الثقافة واليت تضم الرتويح والرايضة والتكنولوجيا يكتسب الطالب قدرا  

جزء من تكوينه الثقايف العام، من خالل ما  اإلعداديةاملتقدمة، لذا فإن ثقافة الرتويح الرايضي ابلنسبة للطالب يف املرحلة 
ة ار الطالب ممارسته لألنشطتاملدارس من املعارف وما تكسبه من وعي ابلنشاط الرتوحيي، وابلتايل فسوف خي هتوفر 

 ( 23٧، 235: 1٧) عليه وعلى اجملتمع ثري املمارسة إجيابيا  ى أتملعرفته وفهمه ملد الرتوحيية نظرا  

الثقافة، وتتمثل العالقة بني  هجتارتويح عنصر هام يف حتديد لون والم(، أن ا1004عبد الرمحن ) ري عبدهللاشوي
 ( 1٧١: 21) كن الطالب من أن ميارس حياة مرحيةن الثقافة هي الوسائل واألساليب اليت متأالثقافة والرتويح يف 

وتوجيههم  عداد الطالب ملواجهة احلياة املستقبلية،الرتوحيية ضرورة إل أن الثقافة ،م(1023) ليى ريهام اجلبيوتر 
سات ؤسسات اجملتمع ومنها املؤسولية كل مؤ وحيية يعد مسرت مثل ألوقات فراغهم، واالهتمام ابلثقافة الاأل لالستثمار

املهارات واخلربات املتنوعة ملواجهة احلياة  عارف،مللتعليمية اليت ميكن أن توفر الفرص لطالهبا لكي يتعلموا العديد من اا
 ( ٧: ٤كوين االجتاهات اإلجيابية حنوها )تو 

 مشكلة البحث:
راغ، للعمل على فالطالب لألنشطة الرتوحيية أثناء وقت لشر لتوجيه اؤ عد الثقافة الرتوحيية حمور للسلوك وتعمل كمت

من  اإلعداديةخرة واملتمثلة يف املرحلة أي يعيش فيه، ومرحلة املراهقة املتذقدم اجملتمع التهم يف ستنمية شخصيته حىت ي
سات التعليمية ؤسات اجملتمع ومنها املسسؤ م اهتمامة يمهايل فمن األتالطالب وعاداهتم، وابل هاملراحل اليت يتكون فيها اجتا

  يهملدة الرتوحيية برفع الثقاف

ة ؤديبوية الفاعلة واملرت ولني عن الرتبية والتعليم ألمهية هذا النشاط وقيمته السؤ امل اهتمامويف مجهورية العراق، نالحظ 
ن إيومي )و لدى إىل إدراج حصة خاصة ابلنشاط املدرسي ضمن الربانمج املدرسي اأهداف التعليمية العامة، ىل حتقيق األإ

ة اليت يللطالب خالهلا إىل املستوى املطلوب(، وذلك نتيجة طبيعية للتطور يف النظرايت الرتبو  ا يقدمستوى مم قيمل ير 
جبميع جوانب شخصية  ابالهتمامىل الشمولية إصول الدراسية ففقط ابملعارف واملعلومات داخل ال االهتمامجتاوزت 

ب داخل املدرسة وتكون يف الغالب من خالل عامل معها الطالت ييتالطالب، وذلك عن طريق اخلربات الرتبوية ال
 ابية جيوالسلوكيات اإل االجتاهاتز يىل تكوين وتعز إدي ؤ  تيتية والفصالنشاطات الال
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داة زينة أالورق ك ليال يعتين ابملضمون بقدر العناية مبا يتم وضعه ع سطحيا   كال  شخذ النشاط ويف بعض املدارس أي
نية تعترب مواد فلت مواد دراسية مقررة تعتمد على النشاط كالرتبية البدنية والرتبية المدرسية تلحق ابملنهج العام، فما زا

، على ية فحال النشاط رمبا يكون أكثر سوءا  سمكمله والكل جيتازها بكل يسر، فإذا كان احلال ابلنسبة لتلك املواد الدرا
ف وخارجه، فاملدرسة اجليدة هي اليت هلا أتثريات صما جيري داخل الي يشمل ذال يتجزأ من املنهج ال الرغم من كونه جزء

 شخصية الطالب وسلوكياته  ليإجيابية ع

واليت تتضح من خالل ما حيققه من أهداف العملية  الرتبويةالرايضي املدرسي من قيمته  حويرت ق أمهية الثبنلذا ت
األنشطة للعديد  تلك الستجابة نظرا   ذلكثريها املباشر على شخصية الطالب وثقافتهم، و ، فهذه األنشطة هلا أتالرتبوية

  اجتاهاهتمثريها على من ميوهلم ورغباهتم وحاجاهتم وأت

الطالب ابألنشطة  نه كلما زاد وعيأ(، يف 15م()1004) Reed and Wilson  ج دراسة كل منئوتشري نتا
نشطة الرايضية هلا أثر (، أن األ٨م()100١) كدت نتائج سعاد خرييأشطة، كما ناأل ذهالرتوحيية كلما زاد استخدامهم هل

 على الراحة النفسية  إجيايب

، واالجتاهات اإلجيابية الرتبويةى رقي الطالب واكتساهبم القيم لع را  ثوملا كان للتطور الثقايف وتزايد اخلربات الرتبوية أ
ممارستها، من مبدأ  ليإلقبال عنشطة الرتوحيية بشكلها العام والرايضية بشكل خاص مما يؤدي إىل زايدة اممارسة األ حنو

بها الطالب يف املرحلة تسرتبط يف تقدمها مبقدار املعارف واملعلومات اليت يكتوحيية الرايضية رت أن املشاركة يف األنشطة ال
  اإلعدادية

كون فيها تمما دفع فريق البحث إىل بناء مقياس ثقافة الرتويح الرايضي لفئة الطالب يف تلك املرحلة االنتقالية اليت ت
 ي لديهم  ضالراي يحوميوهلم وكذلك للتعرف على مستوى ثقافة الرتو  اجتاهاهتم
 :البحثهدف 

مجهورية  يف حمافظة دايىل اإلعداديةالرايضي لدى طالب املرحلة  الرتويحيهدف البحث، إىل بناء مقياس ثقافة 
 العراق وتطبيقه 

 :بحثلالت اؤسات
 يف حمافظة دايىل مجهورية العراق؟  اإلعداديةب املرحلة الرايضي لطال الرتويحستوى ثقافة مما  -2

 ؟ راقعيف حمافظة دايىل مجهورية ال اإلعداديةة لما مفهوم الرتويح الرايضي لطالب املرح -1

 ؟ راقعيف حمافظة دايىل مجهورية ال اإلعداديةهداف الرتويح الرايضي لطالب املرحلة أما  -3

 ؟ راقعيف حمافظة دايىل مجهورية ال اإلعداديةلطالب املرحلة  ت املادية والبشرية املتوفرةانمكااإلما  -٧

 ؟ راقعيف حمافظة دايىل مجهورية ال اإلعداديةوحيية الرايضية لطالب املرحلة رت ادر الثقافة الصما م -5

 : تعريف بعض املصطلحات املستخدمة يف البحث
ذلك النوع من  ن الرتويح الرايضي،أ ،م(1004) وعايدة عبد العزيز : يشري حممد احلمامحيالرتويح الرايضي

على اجلوانب  ا  ثري أت الرتويحر أنواع ثنه يعد أكأح الذي تتضمن براجمه العديد من املناشط البدنية والرايضية، كما يالرتو 
 ( ٨٧: 2٤) ى األلعاب والرايضاتلالبدنية والفسيولوجية للممارس ألوجه مناشطه اليت تشمل ع
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على أهنا "جمموعة املعارف واملعلومات واملفاهيم اليت ترتبط  إجرائيا   فها فريق البحثيعر : الرايضي حويرت افة القث
  "راغ بصورة إجيابيةفوحيية الرايضية يف أوقات الرت مبمارسة األنشطة ال

 ة:تبطالدراسات املر 

 عداديةاإل ويح اخللوي لتالميذ املرحلةرت (، بدراسة هبدف بناء مقياس ثقافة ال3م()1003محد )أقام أكرم  -2
نشطة الرتوحيية اخللوية، إستخدم الباحث ة األسة وممار يعداداخللوي لتالميذ املرحلة اإل الرتويحوالعالقة بني ثقافة 

داة جلمع أارهم ابلطريقة العملية، إستخدم املقياس كي( تلميذ مت اخت١00املنهج الوصفي، بلغت عينة الدراسة )
 اخللوي   يحرتو ليف ثقافة ا اإلعداديةجد نقص لدى تالميذ املرحلة ج: يو ئالبياانت من تصميمه، ومن أهم النتا

يف جنوب شرق فرجينيا  اإلعداديةاركة طالب شديد محت(، بدراسة هبدف 1003()14) Smith, Garettقام  -1
ات ذية على عالقة الطالب ابملعلم وعالقة الطالب أبقراهنم وتقدير الفصة الآلييف برانمج لألنشطة الرتوحي

(، طالب وطالبة مت اختيارهم ابلطريقة ٤٨5الباحث املنهج الوصفي، بلغت عينة الدراسة ) استخدمك، والسلو 
ن ممارسة األنشطة أ: ئجتانهم الأداة جلمع البياانت، ومن أاملقابلة الشخصية واالستبيان ك استخدمالعشوائية، 

 ية الرايضية فصآلال األنشطةى إدراك أهداف ومفهوم لضية ساعدت الطالب عايية الر فصالآل

 استخدم(، بدراسة هبدف تقومي الثقافة الرتوحيية لطالب جامعة املنصورة، 5م()100٨) ام جودهسقام ح -3
املقياس   استخدم( طالب مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية، 2055الباحث املنهج الوصفي، بلغت عينة الدراسة )

 دراكا  إالرتوحيية  األنشطةوأن أكثر  الرتويحهداف ب أل: إدراك الطالالنتائججلمع البياانت، ومن أهم  أداةك
ن أقل أ ليوالتليفزيون( وأمجع الطالب ع نرتنتكثر مصادر الثقافة لدى الطالب )اإلأالرايضي( و  الرتويح)

 )األخصائي الرتوحيي(  ية ابلنسبة هلممصدر من مصادر الثقافة الرتوحي

دور الرتبية الرتوحيية يف  ليعرف عت(، بدراسة هبدف ال23م()100١) اد عساف وحممود عبد اجمليدؤ ف نقام كل م -٧
الوصفي )األسلوب هج ر الوعي الثقايف بني طلبة املدارس الثانوية يف حمافظة غزة، إستخدم الباحث املنشن

 أداةك  االستبيان استخدم( معلم تربية بدنية مت اختيارهم ابلطريقة العمدية، 3٨حي(، بلغت عينة الدراسة )سامل
هداف مهية الرتويح بني طلبة املدارس الثانوية، الوعي أبج: يوجد وعي ثقايف أبئمع البياانت، ومن أهم النتاجل

  حرتويلمفهوم ا من الوعي يف أعلي الرتويح

راغ والنشاط ف(، بدراسة هبدف تقييم أنتشار سلوكيات قضاء وقت ال1٤م()1022) Trish G, Smonقام  -5
بلغت عينة الدراسة  راهقة يف اململكة املتحدة، أستخدم الباحث املنهج الوصفي،البدين لدى الطالبات يف سن امل

 أداةيارهم ابلطريقة العشوائية، إستخدم اإلستبيان كتنة مت اخس( 2٤) يل( إ21ة )ي( طالبة يف املرحلة العمر ١13)
الثقافة الرايضية، وأن  الطالب يف نشر ليوثر عتزيون أهم وسيلة فج: يعد التلئجلمع البياانت، ومن أهم النتا

 معدالت عالية  ليع ذيستحو  مل اإلنرتنت

راغ فلوك وقت السة و يستوى الثقافة الرتوحيم ليعرف عتبدراسة هبدف ال ،(٤م()1023قامت ريهام اجلبيلي ) -4
سكندرية، إستخدمت الباحثة املنهج الوصفي االسلوب املسحي، بلغت لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة اإل

( طالب وطالبة من املرحلة الثانوية مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية، إستخدمت الباحثة 235٧الدراسة ) عينة
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: خيتلف مستوى النتائججلمع البياانت، ومن أهم  أداةر واستمارة االستبيان كياستمارة مقياس مستوى التنو 
يجة الختالف نوعية التعليم الثانوي واملناطق راغ لدى طالب املرحلة الثانوية نتفال الثقافة الرتوحيية وسلوك وقت

 االجتماعي  يحوللطالبات الرتو  اخللوي الرتويحللطلبة  يوحيتر جتاه إ علىأالتعليمية، وكان 

ل اإلعالم الرايضي يف تنمية الوعى ئعرف على دور وسات(، بدراسة هبدف ال13م()1023) قام مواىف زكراي -٤
سلوب املسحي، بلغت عينة الدراسة املنهج الوصفي األ ثالباح ستخدمإ، الطالبابلرتويح الرايضي لدى 

 جلمع البياانت، أداةارة اإلستبيان كاستمية، إستخدم الباحث ئواش( طالب وطالبة ابلطريقة العمدية الع٤30)
من  ب أكثر وعيا  الالرايضي وأهدافه، الط الرتويحومن أهم النتائج: الطالب والطالبات لديهم وعى مبفهوم 

 الرايضي  الرتويحلبات مبفهوم وأهداف الطا

 خطة وإجراءات البحث:
 منهج البحث:

 الدراسة املسحية( خبطواته وإجراءاته ) فريق البحث املنهج الوصفي استخدم

 جمتمع وعينة البحث:
يف حمافظة دايىل مجهورية العراق والبالغ عددهم  اإلعداديةيتحدد جمتمع البحت احلايل يف طالب املرحلة  -

( مدرسة من عموم حمافظة دايىل ابملراحل الدراسية الرابع، اخلامس ٨4ني على )ع(، طالب وطالبة موز ١٤4٧)
 م 1025 /102٧الدراسي  للعام نياملقيد اإلعداديوالسادس 

مدارس املرحلة  مجايلإ(، من %13.15وية )ئ( مدرسة بنسبة م10قام فريق البحث ابختيار عينة البحث من ) -
 راق عمجهورية ال ظة دايىليف حماف اإلعدادية

ابلطريقة  ( طالب وطالبة241١، وبلغت )اإلعداديةيار عينة البحث من طالب املرحلة تقام فريق البحث ابخ -
( طالب وطالبة للدراسة االستطالعية 250) ساسية وة األس( للدرا2٧٤١( بواقع )%24.4٨سبة )نالعمدية ب
 ( 2جدول )

 (0جدول )
 يد البحثبيان عددي ونسيب للعينة ق

 النسبة املئوية العينة الوصف الدراسة م
 %0.052 50 فهم العبارات وإعادة صياغتها األويل االستطالعية 2

معامالت السهولة والصعوبة  الثانية االستطالعية 1
 والتمييز

50 0.52% 

 %0.52 50 معامالت الصدق والثبات الثالثة االستطالعية 3
 %2.53 250 ةاملعامالت العلمي االستطالعية

 %25.25 2٧٤١ التطبيق امليداين األساسية ٧
 %24.4٨ 241١ اإلمجايل
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 ( 1وقت روعي يف اختيار العينة أن تضم طلبة وطالبات من خمتلف الصفوف الدراسية جدول ) -

 (5جدول )
 بيان عددي ونسيب للعينة قيد البحث وفقاً ملتغري املرحلة الدراسية

 ئويةالنسبة امل العينة املرحلة م
 %3٤.40 555 الرابعة 2
 %3٧.30 50٨ اخلامسة 1
 %1٨.20 ٧24 السادسة 3

 %200.00 2٧٤١ اإلمجايل
( %1٨.20( لطلبة املرحلة الرابعة، وأقل نسبة بلغت )%3٤.40(، يتضح أن: أعلي نسبة بلغت )1من اجلدول )

 لطلبة املرحلة السادسة 
 اانتيالب عدوات مجأ

 بياانت الدراسة ابآليت: ستعان فريق البحث يف مجعأ

 املقابلة الشخصية: -

جمموعة من  علىق البحث إبجراء مقابلة شخصية من خالل استمارة مقابلة شخصية شبه مقننة حتتوي يقام فر 
 اإلعدادية(، وذلك مع جمموعة من طالب املرحلة أمرفق ) -أعداد فريق البحث -اشرة عن الرتويح الرايضي بسئلة املاأل

الرتوحيية ومصادر الثقافة لديهم، وأظهرت  األنشطةعرف على ماهية ت( طالبة، هبدف ال23( طالب و)25ويبلغ عددهم )
ود صنه نشاط تلقائي مقأ علىطلح الرتويح قليل التداول وقام فريق البحث بتفسري مصطلح الرتويح للعينة صن مأج ئالنتا

رور سية البدنية، واالجتماعية، النفسية، وابلتايل أدخال الهم يف بناء الشخصية من الناحيسراغ فلذاته ميارس يف أوقات ال
 النفس  ليع

 يتال األنشطةأو  يةفصالآل األنشطةمفهوم  إيلطلح الرتويح وجدت العينة أنه مقارب صري املوجز ملسوأن هذا التف
جابة على قام الطالب ابإل هذا املفهوم على ، وبناءا  لالتقيد بقواعد الفص دونميارسها الطالب خارج املدرسة أو داخلها 

 الرايضي  الرتويحمقياس ثقافة 

 الرايضي   الرتويحج املقابلة الشخصية عند بناء مقياس ثقافة ئوقد استعان فريق البحث بنتا
 يق البحث(.فر داد أع) مقياس ثقافة الرتويح الرايضي

مجهورية العراق قام فريق البحث  يلة داييف حمافظ اإلعداديةضي لدى طالب املرحلة ايالر  الرتويحلبناء مقياس ثقافة 
 مبا يلي:

 مجعه من معلومات عن طريق املقابلة الشخصية متليها فريق البحث من خالل ما إع أبعاد توصل بديد أر حت -
 ( 3جدول) الرتويحواالطالع على املراجع العلمية املتخصصة يف جمال 
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 (5جدول )
 تخصصة يف جمال الرتويحاملرجعي للدراسات واملراجع العلمية امل املسح

 م
 األبعاد                 

 املراجع والدراسات
مفهوم 
 الرتويح

أهداف 
 الرتويح

مصادر 
 املعرفة

جماالت 
 الرتويح

املعرفة 
 العامة

خصائص 
 ومميزات الرتويح

دوافع 
 الرتويح

أمهية 
 الرتويح

 اإلمكاانت

2 
كمال درويش وحممد 

     -     (25احلمامحي )

     -     (٧اين عبد السالم )هت 1
      -    (1٧وليد عبد الرازق ) 3
 - - -     -  (12حممود رزيق ) ٧

     - -    (2إجالل حافظ ) 5
     -     (24حممد أبو سعدة ) 4
    - - -  -  (10حممد القطب ) ٤
  - -       (١طه عبد الرحيم ) ٨
    - -     (4خليفة هببهاين) ١

     -  -   (5حسام جودة ) 20
    -   - -  (20عادل أبو خوصة ) 22

21 
حممد احلمامحي وعايدة 

     -  -   (2٤عبد العزيز )

   -  - - - -  (11ممدوح أمحد ) 23
    - - - - -  (1أمحد مصطفي ) 2٧
 -       -  (2٨حممد السمنودي ) 25

   -    -   (2١حممد السمنودي ) 24
    -   - -  (٤ريهام اجلبيلي ) 2٤

 25 22 ٨ 21 5 21 2٧ 24 2٤ اجملموع الكلي

 %٨٨ %4٧ %٧٤ %٤0 %1١ %٤0 %٨1 %١٧ %200 النسبة املئوية

 يحرتو لالرايضي )مفهوم ا الرتويحبعاد ثقافة أن تكون أ علىالعلمية (، يتضح أن: أتفاق املراجع 3ن جدول )م
فريق  ضيالرايضي( حيث أرت الرتويحالرايضي، مصادر ثقافة  يحرتو لمكاانت اإالرايضي،  يحالرايضي، أهداف الرتو 

 بعاد ( لقبول األ%٤5بة )نسالبحث 

( من ١) على)ج(، ومت عرضها  ة مرفق( عبار ٤3بعاد وبلغت )ن العبارات لكل بعد من األممت وضع جمموعة  -
  (٧و الرفض للعبارات جدول )أاملوافقة  بداء الرأي يف)ب( إل اخلرباء مرفق
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 (4جدول )
 النسبة املئوية ملوافقة اخلرباء على عبارات مقياس ثقافة الرتويح الرايضي لطالب املرحلة اإلعدادية

 (3)ن = 

 م

رأي اخلبري يف مفهوم الرتويح 
 الرايضي

اخلبري يف أهداف الرتويح  رأي
 الرايضي

رأي اخلبري يف إمكاانت الرتويح 
 الرايضي

رأي اخلبري يف مصادر الثقافة يف 
 الرتويح الرايضي

 مناسب
غري 

 مناسب
 نسبة مئوية

 مناسب
غري 

 مناسب
 نسبة مئوية

 مناسب
غري 

 مناسب
 نسبة مئوية

 مناسب
غري 

 مناسب
 نسبة مئوية

2 ١ 0 200.00% ١ 0 200.00% ١ 0 200.00% 3 4 33.33% 
1 ١ 0 200.00% ١ 0 200.00% ١ 0 200.00% ١ 0 200.00% 
3 3 4 33.33% ٨ 2 ٤ %٨٨.٨٨ 1 ٨ %٤٤.٤٤ 2 ٨٨.٨٨% 
١ ٧ 0 200.00% ٨ 2 ١ %٨٨.٨٨ 0 200.00% ١ 0 200.00% 
5 ١ 0 200.00% 3 4 33.33% ١ 0 200.00% ١ 0 200.00% 
4 ١ 0 200.00% ١ 0 200.00% ٤ 1 ١ %٤٤.٤٤ 0 200.00% 
٤ 4 3 44.44% ٤ 1 ١ %٤٤.٤٤ 0 200.00% ١ 0 200.00% 
٤ ٨ 1 ١ %٤٤.٤٤ 0 200.00% ١ 0 200.00% ٨ 2 ٨٨.٨٨% 
٨ ١ 2 ٤ %٨٨.٨٨ 1 ٤ %٤٤.٤٤ 1 ٨ %٤٤.٤٤ 2 ٨٨.٨٨% 

20 ١ 0 200.00% ٧ 5 ٧٧.٧٧% 1 ٤ 11.11% ٤ 1 ٤٤.٤٤% 
22 ١ 0 200.00% ١ 0 200.00% ٨ 2 ٤ %٨٨.٨٨ 1 ٤٤.٤٤% 
21 ٨ 2 ١ %٨٨.٨٨ 0 200.00%    ١ 0 200% 
23 ١ 0 200.00% ١ 0 200.00%    ٤ 1 ٤٤.٤٤% 
2٧ 3 4 33.33% ٨ 2 ٨٨.٨٨%    2 ٨ 22.22% 
25 ٤ 1 ٤٤.٤٤% 4 3 44.44%       
24 ١ 0 200.00% ١ 0 200.00%       
2٤ ٤ 1 ١ %٤٤.٤٤ 0 200.00%       
2٨ 4 3 44.44% ٨ 2 ٨٨.٨٨%       
2١ ١ 0 200.00% ٨ 2 ٨٨.٨٨%       
10 ١ 0 200.00% 3 4 33.33%       
12 ٨ 2 ١ %٨٨.٨٨ 0 200.00%       
11    ٧ 5 ٧٧.٧٧%       
13    ١ 0 200.00%       
1٤    ٧ 1 ٤٤.٤٤%       
15    ١ 0 200.00%       
14    4 3 44.44%       
1٤    ٤ 1 ٤٤.٤٤%       

(، يتضح: اتفاق أراء اخلرباء على حذف جمموعة من العبارات اليت أستقر الرأي على عدم مالئمتها ٧من جدول )
 ( عبارة موزعة على كل بعد من األبعاد 40(، وبذلك فقد بلغ عدد العبارات اخلاصة ابملقياس )5لألبعاد جدول )
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 (2جدول )
 (3أرقام املفردات احملذوفة من املقياس       )ن=

 أرقام العبارات احملذوفة األبعاد م
 3/٤/2٧/2٨ يمفهوم الرتويح الرايض 2
 14/ 11/ 10/ 25/  20/ 5 أهداف الرتويح الرايضي 1

اإلمكاانت املتواجدة والالزمة لتحقيق النشاط الرتوحيي  3
 الرايضي 

20 

 2٧/ 2 مصادر املعرفة للرتويح الرايضي ٧
 23 اإلمجايل

(، عبارة موزعة على كل بعد من 40: بعد حذف العبارات بلغ إمجايل عبارات املقياس )( يتضح أن5من جدول )
 ( 4األبعاد جدول )

 (3جدول )
 (021عدد العبارات اليت يتضمنها كل بعد من أبعاد مقياس ثقافة الرتويح الرايضي   )ن=

 عدد العبارات األبعاد م
 2٤ مفهوم الرتويح الرايضي 2
 12 ضيأهداف الرتويح الراي 1

3 
اإلمكاانت املتواجدة والالزمة لتحقيق النشاط الرتوحيي 

 الرايضي 
20 

 21 مصادر املعرفة للرتويح الرايضي ٧
 40 املقياس ككل

عبارات مقياس ثقافة الرتويح الرايضي   علىدير ليكرت الثالثي لإلستجاابت تقزان يوضع فريق البحث م -
 حو التايل:نال علىابية جيالعبارات اال

 )ال( وتقدر بدرجة واحدة  -)إىل حد ما( وتقدر بدرجتان  -درجات  ثقدر بثالت)نعم( و 

 العبارات السلبية: -

 قدر بثالث درجات ت)ال( و  -ان تبدرج ىل حد ما( وتقدرإ) وتقدر بدرجة واحدة -عم(ن)
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 وات البحث:خط
 ( ٤ جدول )ينانمج زمقام فريق البحث بوضع بر  دوات مجع البياانت،أوإعداد  البحثبعد حتديد عينة 

 (3)جدول 
 الربانمج الزمين إلجراءات البحث

 مكان التطبيق العينة اهلدف التاريخ اإلجراءات م

2 
الدراسة االستطالعية 

 األويل
إيل  2/21/102٧من 

5/21/102٧ 
التأكد من فهم العبارات وإعادة 

 صياغتها 
 ( طالب50)

راق
 الع

ورية
جبمه

يل 
 داي

فظة
حما

 

1 
تطالعية الدراسة االس
 الثانية

إيل  ٤/21/102٧من 
22/21/102٧ 

التأكد من سهولة وصعوبة 
 العبارات وفهمها

 ( طالب50)

الدراسة االستطالعية  3
 الثالثة

إيل  12/21/102٧من 
15/21/102٧ 

حساب معامل صدق وثبات 
 املقياسني

 ( طالب50)

 الدراسة األساسية ٧
إيل  25/1/1025من 

 (طالب2٧٤١) اخلاصة ابلطالبمجع البياانت  15/3/1025

 مجع بياانت الدراسة 5
إيل  20/3/1025من 

10/3/1025 
تصنيف البياانت وتفريغها 

 ( طالب2٧٤١) وجدولتها

4 
تصنيف البياانت وتفريغها 

 وجدولتها
إيل  13/3/1025من 

10/٧/1025 
القيام ابملعاجلات اإلحصائية 

 ( طالب2٧٤١) للبياانت

٤ 
ة املعاجلات اإلحصائي

 للبياانت
إيل  11/٧/1025من 

١/5/1025 
 ( طالب2٧٤١) عرض وتفسري ومناقشة النتائج

 :الدراسة االستطالعية األويل

( طالب وطالبة من خارج عينة البحث 50 على عينة قوامها )ىلجراء دراسة استطالعية أو قام فريق البحت إب
الدراسة  واستهدفتم(، 102٧-21 -5) ىلإم( 102٧ -21 -2األساسية ومن داخل جمتمع البحث يف الفرتة من )

ج الدراسة ئظهرت نتاأعلى الصعوابت يف عملية التطبيق، وقد رف عمن فهم العبارات ملستوى العينة والت دكأالت
 االستطالعية وضوح التعليمات اخلاصة ابملقياس ومناسبة صياغة العبارات ملستوى فهم العينة 

 الثانية: االستطالعيةالدراسة 

( طالب وطالبة من خارج عينة البحث األساسية 50فريق البحث بدراسة استطالعية اثنية على عينة قوامها ) قام
التأكد من  واستهدفتم(، 102٧-21-22) ىلإم( 102٧-21 -٤) نمومن داخل جمتمع البحث يف الفرتة 

 ( ٨) للعبارات وفهمها جدول معامالت السهولة والصعوبة والتمييز
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 (3جدول )
 (3عامالت السهولة والصعوبة والتميز لعبارات مقياس ثقافة الرتويح الرايضي )ن = قيم م

 م
 مصادر ثقافة الرتويح الرايضي إمكاانت الرتويح الرايضي أهداف الرتويح الرايضي مفهوم الرتويح الرايضي

 متييز صعوبة سهولة متييز صعوبة سهولة متييز صعوبة سهولة متييز صعوبة سهولة
2 0.٨3 0.2٤ 0.2١ 0.٨3 0.2٤ 0.30 0.1٨ 0.٤1 0.3٤ 0.10 0.٨0 0.30 
1 0.٨0 0.10 0.1٤ 0.٤0 0.30 0.٧٧ 0.23 0.٨٤ 0.25 0.43 0.3٤ -0.25 
3 0.٨٧ 0.24 0.11 0.٤5 0.15 0.14 0.5٧ 0.٧4 0.4٤ 0.50 0.50 0.3٤ 
٧ 0.2٤ 0.٨3 -0.14 0.02 0.١١ -0.0٧ 0.٧٤ 0.53 0.14 0.44 0.3٧ 0.٧2 
5 0.٤1 0.1٨ 0.30 0.٤5 0.15 0.33 0.32 0.4١ 0.33 0.٧1 0.5٨ 0.51 
4 0.5٤ 0.٧3 0.1١ 0.٤1 0.1٨ 0.٧٨ 0.52 0.٧١ 0.51 0.35 0.45 0.54 
٤ 0.٤0 0.30 0.٧٧ 0.51 0.٧٨ 0.51 0.55 0.٧5 0.5١ 0.45 0.35 0.٧0 
٨ 0.20 0.١0 -0.2١ 0.02 0.١١ -0.0٧ 0.50 0.50 0.٤٧ 0.52 0.٧١ 0.25 
١ 0.1١ 0.٤2 0.32 0.٨0 0.10 0.٧2 0.3٤ 0.43 0.٧٧ 0.54 0.٧٧ 0.14 

20 0.١0 0.20 0.23 0.٤5 0.15 0.33 0.1٤ 0.٤3 0.30 0.٧٤ 0.53 0.51 
22 0.٤5 0.15 0.14 0.42 0.3١ 0.54    0.٧٤ 0.43 0.٧2 
21 0.43 0.34 0.14 0.٤0 0.30 0.54    0.٧٤ 0.53 0.51 
23 0.٨0 0.10 0.14 0.٨5 0.25 0.11       
2٧ 0.٤4 0.1٧ 0.30 0.٤١ 0.12 0.30       
25 0.53 0.٧٤ 0.3١ 0.١3 0.0٤ 0.0٤       
24 0.41 0.3٨ 0.30 0.٨1 0.2٨ 0.33       
2٤ 0.١1 0.0٨ 0.25 0.43 0.3٤ 0.51       
2٨    0.٧٤ 0.53 0.٧1       
2١    0.٤٤ 0.13 0.3٤       
10    0.٤2 0.1١ 0.5١       
12    0.٨1 0.2٨ 0.33       

ح الرايضي ياب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لعبارات مقياس ثقافة الرتو حسن: أ( يتضح ٨من جدول )
كد من قدرة كل العبارات على التمييز أ( عبارة، هبدف تقومي كل عبارة واحلكم عليها من حيث صعوبتها، والت40البالغة )

ح الرايضي املرتفع وذوي ثقافة الرتويح الرايضي املنخفض، وقد حدد فريق البحث معامل يو بني أفراد العينة ذوي ثقافة الرت 
مباشرة إذ أن  (، لقبول املفردات والعالقة بني معامل الصعوبة والسهولة عالقة عكسية0.٨0:  0.10) الصعوبة ما بني

 الرايضي يحة إجيابية، يف بعد مفهوم الرتو (، فأكثر بدرج0.15) معامل السهولة، ومعامل التمييز - 2=  ةبصعو لمعامل ا
 يح(، مل حتقق الشروط املقبولة ملعامالت السهولة والصعوبة والتمييز  يف بعد أهداف الرتو 2٤، 20، ٨، ٧، 3، 2)

اانت كعوبة والتميز  ويف بعد إمصط املقبولة ملعامالت السهولة وال(، مل حتقق الشرو 24، 25، 23، ٨، ٧، 2) الرايضي
(، مل حتقق الشروط املقبولة ملعامالت السهولة والصهوبة والتمييز  ويف بعد 1) بارةعالرايضي البشرية واملادية  الرتويح

(، مل حتقق الشروط ٨،1الت السهولة والصعوبة ماعدا )مجايل حتققت الشروط املقبولة ملعامويف اإل الرتويح مصادر ثقافة
 املقبولة ملعامل التمييز  



 ....بناء مقياس ثقافة الرتويح الرايضي لدى طالب

503 

 :عية الثالثةاالستطالالدراسة 

(، طالب من خارج عينة البحث األساسية ومن 50ى عينة قوامها )لة عثقام فريق البحث بدراسة استطالعية اثل
إجياد معامل  واستهدفتم(، 102٧ -21-15ىل )إم( 102٧-21 -12ن )مداخل جمتمع البحث يف الفرتة 

 ح  دق والثبات( الستمارة مقياس ثقافة الرتويص)ال العميةاملعامالت 
 :أواًل: حساب الصدق

ي من خالل إجياد معامالت االرتباط بني العبارة والدرجة الكلية لكل لفريق البحث صدق االتساق الداخ استخدم
 ( ١بعد، والعبارة والدرجة الكلية للمقياس، وبني الدرجة الكلية للبعد واملقياس ككل جدول )

 (21)ن=    املقياس( معامل االرتباط بني العبارات واألبعاد و 3جدول )

 م

 إمكاانت الرتويح الرايضي أهداف الرتويح الرايضي مفهوم الرتويح الرايضي
مصادر ثقافة الرتويح 

 الرايضي
الدرجة 
الكلية 
 للبعد

الدرجة 
الكلية 
 للمقياس

الدرجة 
 الكلية للبعد

الدرجة 
الكلية 
 للمقياس

الدرجة 
الكلية 
 للبعد

الدرجة 
الكلية 
 للمقياس

الدرجة 
 للبعد الكلية

الدرجة 
الكلية 
 للمقياس

2 0.0٧2 0.053 0.٧٨١* 0.525* 0.525* 0.1١2* 0.15٤* 0.155* 
1 0.331* 0.350* 0.54٤* 0.٧٧٨* 0.٤3٧* 0.٧5٧* 0.٧04* 0.3٨4* 
3 0.410* 0.1٤4* 0.4١4* 0.42٤* 0.٤٤4* 0.٧5٤* 0.٧3٧* 0.5٧٧* 
٧ 0.٧٤٨* 0.5٤0* 0.524* 0.55٨* 0.1٤١* 0.24٤* 0.٧12* 0.3٤1* 
5 0.224 0.325* 0.٧١0* 0.٧0٧* 0.٧٧3* 0.1٤0* 0.٤2١* 0.٧41* 
4 0.1٧0* 0.32١* 0.530* 0.٧٤4* 0.4٤4* 0.54٧* 0.034 0.0٨4 
٤ 0.52٨* 0.٧30* 0.5٤2* 0.٧٤1* 0.٤1٨* 0.٧٨٤* 0.23٧ 0.2٨٧ 
٨ 0.144* 0.554* 0.425* 0.5٧4* 0.٤21* 0.٧41* 0.41٤* 0.٧٨٤* 
١ 0.٧2٧* 0.300* 0.50٧* 0.٧21* 0.4٧5* 0.1٨0* 0.٤23* 0.53٧ 

20 0.524* 0.312* 0.٧4٨* 0.3١٧*   0.٧٧4* 0.٧04* 
22 0.520* 0.٧٤0* 0.553* 0.3٤٤     
21   0.5٧2* 0.3١5*     
23   0.٧١4* 0.3٤5*     
2٧   0.4٨4* 0.514*     

املقياس  
 ككل

0.535* 0.٨٧1* 0.413* 0.4١5* 

 

 (0.132( = )0.05* قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى معنوية )
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بني العبارات والدرجة الكلية لكل بعد، العبارة والدرجة  إحصائيا   دال ارتباطن: وجود أ(، يتضح ١من جدول )
اللة معنوية دن قيمتها اجلدولية عند مستوى وبة أكرب مسن قيمة )ر(، احملأالكلية للمقياس واملقياس ككل حيث 

( يف بعد إمكاانت الرتويح الرايضي، ٧) الرايضي، حرتويل( يف بعد مفهوم ا5، 2(، يف مجيع العبارات ما عدا )0.05)
 الرايضي  الرتويح افةثق( يف بعد مصادر ٤، 4)

( و  0.135لمقياس وهي ترتاوح )بني الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية ل يا  ئوجود ارتباط دال إحصا
 الرايضي  الرتويحصدق مقياس ثقافة  إىل(، مما يشري ٨٧1.0)

 ساب الثباتح: اً نياث

الرايضي، وذلك لكل بعد  الرتويحبعاد مقياس ثقافة أاكرونباخ إلجياد قيمة ثبات فلأفريق البحث معامل  استخدم
 ( 20بعاد املقياس على حده جدول )أمن 

 (01جدول )
 (21بات أبعاد مقياس ثقافة الرتويح الرايضي        )ن=قيم ث

 معامل ألفا كرونباخ األبعاد م
 *0.520 مفهوم الرتويح الرايضي 2
 *0.٨2١ أهداف الرتويح الرايضي 1
 *0.٤05 إمكاانت الرتويح الرايضي 3
 *0.5٨١ مصادر ثقافة الرتويح الرايضي ٧

 *0.٨3٤ مقياس ثقافة الرتويح الرايضي
 قيمة مرتفعة * 

:  0.520حت يف األبعاد )(، تراو 0.٨3٤عامل ألفا كرونباخ )( يتضح أن: قيمة الثبات مب20من جدول )
  الرايضي ثقافة الرتويح( مما يدل على ثبات أبعاد مقياس ٨2١.0

 (00جدول )
 عبارات مقياس ثقافة الرتويح الرايضي

 األبعاد م
 عدد العبارات

الصورة 
 األولية

ض بعد العر 
 على اخلرباء

بعد معامالت سهولة 
 وصعوبة ومتييز

بعد املعامالت 
 العلمية

 ١ 22 2٤ 12 مفهوم الرتويح الرايضي 2
 2٧ 2٧ 12 1٤ أهداف الرتويح الرايضي 1
 ٨ ١ 20 22 إمكاانت الرتويح الرايضي 3
 ٨ 20 21 2٧ مصادر ثقافة الرتويح الرايضي ٧

 3١ ٧٧ 40 ٤3 مقياس ثقافة الرتويح الرايضي
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بارة، وبعد ع( ٤3) يةلو ورة األالصالرايضي بلغ يف  الرتويحن: عدد عبارات مقياس ثقافة أ( يتضح 22من جدول )
جراء إبارة، بعد ع( ٧٧هولة والصعوبة والتمييز بلغت )س(، عبارة وبعد إجراء معامالت ال40ت )غلباخلرباء  ليالعرض ع

 )د(  بارة يف الصورة النهائية مرفقع (3١املعامالت العلمية )الصدق والثبات( بلغت )

 األساسيةاسة ر الد

الثبات(  -الصدق -التمييز -الصعوبة  -ة لسهو ل)ا لفهم العينة للعبارات وكذلك املعامالت العلمية االطمئنانبعد 
 إىل م(1025 -1-25) رتة منفعينة الدراسة وذلك يف ال ليالرايضي ع الرتويحقام فريق البحث بتطبيق مقياس ثقافة 

 اإلحصائيةجراء املعاجلات طبيق املقياس مت مجع وتصنيف البياانت وجدولتها إلتم( وبعد االنتهاء من 1025 -3 -10)
 بة املناس

 اإلحصائيةاملعاجلات 

ستخدم فريق البحث املعاجلات أ، وقد spssلبياانت البحث ابستخدام الربانمج  اإلحصائيةمتت املعاجلات 
اللة درتضى فريق البحث أوية، قيمة كاي تربيع(، وقد ئوسط احلسايب، االحنراف املعياري، النسبة املالتالية )املت اإلحصائية

 ري النتائج سفت(، لقبول و 0.05مستوى معنوي )

ر ليكرت الثالثي يمليزان تقد ا  قليه فريق البحث من خالل الدراسات االستطالعية ووفإعلى ما توصل  ا  بناء
ختاذ قرار أتوايت لالستعانة هبا يف مس دديحتالرايضي، مت  الرتويحقافة ثارات مقياس بععينة البحث عن  الستجاابت

 ( 21) جدول ي بعدأ( يف %55.4٤)عن  يقل ن يكون مستوى القبول الأ ليع يتقومي
 (05جدول )

 حتديد مستوايت مقياس ثقافة الرتويح الرايضي
 املستوي النسبة املئوية املتوسط احلسايب

 منخفض 55.33%:  33.33% 2.44: 2.00
 متوسط %4٤.٤٤:  %55.4٤ 1.33: 2.4٤
 مرتفع 200.00%:  00%.٤٨ 3.00:  1.3٧

 عرض النتائج
 (05جدول )

 (0433املستوايت والنسبة املئوية ملقياس ثقافة الرتويح الرايضي       )ن= 
 املستوي النسبة املئوية عدد الطالب املتوسط احلسايب

 فضمنخ 0.50% ٨ 2.44: 2
 متوسط ١0%.٧0 405 1.33: 2.4٤

 مرتفع 40%.5٨ ٨44 3:  1.3٧
 مرتفع %٤١.٨0 2٧٤١ اإلمجايل
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عينة البحث علي مقياس ثقافة الرتويح الرايضي )مرتفع( بنسبة  استجاابت(، يتضح أن: مستوي 23من جدول )
 ( %٤١.٨0مئوية )

 (04جدول )
 رايضيالرتويح ال لبعد مفهوماملستوايت والنسبة املئوية 

 املستوي النسبة املئوية عدد الطالب املتوسط احلسايب
 منخفض 2.30% 10 2.44: 2

 متوسط 32.50% ٧45 1.33: 2.4٤
 مرتفع 10%.4٤ ١١٧ 3:  1.3٧

 مرتفع %٨3.1١ 2٧٤١ اإلمجايل
ة الرتويح الرايضي )مرتفع( بنسب بعد مفهومعينة البحث علي  استجاابت(، يتضح أن: مستوي 2٧من جدول )

 ( %٨3.1١مئوية )
 (02جدول )

 (0433والنسبة املئوية لعبارات مفهوم الرتويح الرايضي      )ن=  (5املستوي وقيمة )كا

 العبارات م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

النسبة 
 املئوية

قيمة 
 (5)كا

 املستوي

 مرتفع *٤4١.٨0 %٨5.44 0.45 1.5٤ نشاط يتسم ابلتنوع والتعدد  2

1 
يقتصر علي األبطال واملتفوقني  نشاط

 متوسط *22٤.١0 %٤3.44 0.٨1 1.12 رايضيا 

 مرتفع *45٧.50 %٨٧.33 0.44 1.53 يعمل علي تكامل الشخصية  3
 مرتفع *202.١0 %٨٨.44 0.54 1.44 ملناشطه ارسني منشاط يتميز أبنه ممتع للم ٧

جزءا  من الرتبية العامة يكون من نواجتها  5
 )اخللقية االجتماعية(  القيم اكتساب

 مرتفع *٤٧5.50 ٨5.44% 0.41 1.5٤

4 
 نشاط يسهم يف تنمية املهارات واالجتاهات

 الرتبوية االجتماعية 
 مرتفع *١34.20 00%.٨٨ 0.54 1.4٧

٤ 
حالة وجدانية متثل أسلواب الستعادة حيوية 

 مرتفع *4١٨.١0 %٨5.33 0.41 1.54 الفرد للعمل بكفاءة 

٨ 
اج نشاط ورد فعل عاطفي من سلوك فهو نت

 متوسط *13٤.20 %٤٤.00 0.٤2 1.32 االشرتاك يف أنشطته الرتوحيية 

 مرتفع *٧13.50 %٨2.00 0.٤2 1.٧3 إاتحة الفرصة للتعبري عن الذات  ١
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 (2033( = )1012عند مستوي معنوية ) ( اجلدولية5قيمة )كا* 
ارات مفهوم بع ليتجاابت عينة البحث عسيف ا إحصائية داللةات ذ(، يتضح: وجود فروق 25من اجلدول )

( ٨(، وجاءت )0.05من قيمتها اجلدولية عند مستوى معنوية ) ( احملسوبة اكرب1الرتويح الرايضي، حيث أن قيمة )كا
 ستوى استجاابت متوسط م( عبارة 2عبارة مستوى استجاابت مرتفع و)

 (03جدول )
 يح الرايضياملستوايت والنسبة املئوية لبعد أهداف الرتو 

 املستوي النسبة املئوية عدد الطالب املتوسط احلسايب
 منخفض 0.40% ١ 2.44: 2

 متوسط 2٨.٤0% 1٤4 1.33: 2.4٤
 مرتفع ٤0%.٨0 22١٧ 3:  1.3٧

 مرتفع %٨4.14 2٧٤١ اإلمجايل
بنسبة  عينة البحث علي بعد أهداف الرتويح الرايضي )مرتفع( استجاابت(، يتضح أن: مستوي 24من جدول )

 ( %٨4.14مئوية )
 (03جدول )

 (0433الرتويح الرايضي      )ن=  أهدافوالنسبة املئوية لعبارات  (5املستوي وقيمة )كا

 العبارات م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

النسبة 
 املئوية

قيمة 
 (5)كا

 املستوي

 مرتفع *200.٤0 %٨٨.44 0.54 1.44 منح الفرد الشعور ابلسعادة والسرور  2

تنمية املهارات واملواهب الرايضية املختلفة  1
 لدي الفرد 

 مرتفع *242.50 ١3.00% ٧٨.0 ٤١.1

 مرتفع *2٤٤.30 %١0.00 0.55 1.٤0 التشويق واملتعة  3
 مرتفع *٤٧5.50 %٨5.44 0.41 1.5٤ االهتمام بتكامل وتوازن شخصية الفرد  ٧

5 
 األخرينحقوق  احرتامالفرد  إكساب

 مومساعدهت
 مرتفع *50١.٤0 ٨1.44% 0.4٨ ٧٨.1

 مرتفع *٨١4.50 %٨٤.44 0.5٨ 1.43 وقت الفراغ بطريقة بنائة وهادفة  استثمار 4
 مرتفع *٨٨0.10 %٨٤.00 0.41 1.42 كساب الفرد القوام السليم املتناسق إ ٤

٨ 
التخلص من امليول العدوانية والسلوك الغري 

 مرتفع *٧34.٨0 %٨2.33 0.4٨ 1.٧٧  اجتماعياأخالقي بشكل مقبول 

 مرتفع *٨1٧.50 %٨4.44 0.5١ 1.40 تزويد الفرد خبريات متنوعة  ١
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 مرتفع *٨3٧.10 %٨4.00 0.44 1.5٨ يساعد علي استثمار الطاقة الزائدة  20
 مرتفع *٤32.30 %٨5.44 0.42 1.5٤ امليل للحركة أو للعب أو هلواية معينة  إشباع 22
 مرتفع *33٤.١0 %٤١.44 0.٤0 1.3١ األاننية( )ي الذات التفوق والتغلب عل 21

23 
التعود علي احرتام مواعيد املمارسة للنشاط 

 مرتفع *240.20 %٨4.44 0.42 1.40 الرتوحيي الرايضي 

التعرف علي عوامل األمان والسالمة املرتبطة  2٧
 ابملمارسة 

 مرتفع *٤0.٨42 00%.٨٤ 0.40 1.42

 (2033( = )1012عند مستوي معنوية )( اجلدولية 5قيمة )كا* 
أهداف  عبارات ليعينة البحث ع استجاابتصائية يف إح داللة ذات(، يتضح: وجود فروق 2٤من اجلدول )

( 2٧(، وجاءت )0.05من قيمتها اجلدولية عند مستوى معنوية ) ( احملسوبة أكرب1الرايضي، حيث أن قيمة )كا الرتويح
 فع تعبارة مستوى استجاابت مر 

 (03دول )ج
 املستوايت والنسبة املئوية لبعد إمكاانت الرتويح الرايضي

 املستوي النسبة املئوية عدد الطالب املتوسط احلسايب
 منخفض ١.10 30١ 2.44: 2

 متوسط 31.5 ٧٨2 1.33: 2.4٤
 مرتفع ٧4.4 4٨١ 3:  1.3٧

 متوسط ٤1.3٤ 2٧٤١ اإلمجايل
عينة البحث علي بعد إمكاانت الرتويح الرايضي )متوسط(  تجاابتاس(، يتضح أن: مستوي 2٨من جدول )

 ( %٤1.3٤بنسبة مئوية )
 (03جدول )

 (0433والنسبة املئوية لعبارات إمكاانت الرتويح الرايضي      )ن=  (5املستوي وقيمة )كا

 العبارات م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

النسبة 
 املئوية

قيمة 
 (5)كا

 املستوي

 اانت الرتويح الرايضي املاديةإمك أوال :

تتوفر منشآت كافية ملمارسة األنشطة  2
 الرتوحيية الرايضية 

 متوسط ٤5.2 44.44% ٨1.0 1.00

1 
توجد صيانة املنشآت الرتوحيية الرايضية لكي 

 تصلح لالستخدام طوال العام 
 متوسط *50.٤٧ ٤1.33% ٨2.0 1.2٤
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ت تتوفر عوامل األمان والسالمة يف املنشآ 3
 الرتوحيية 

 متوسط *2١٧.٨0 ٤4.33% ٤٨.0 1.1١

٧ 
إعطاء احلوافز املادية واملعنوية للمتفوقني يف 

 األنشطة الرتوحيية الرايضية 
 متوسط *٤0.235 44%.٤٧ ٤5.0 1.1٧

5 
ابإلعالن والدعاية لربامج  يقوم املرشد

املختلفة )كتيبات، ملصقات،  الرتويح
 نشرات( 

 متوسط *٨0.٤2 ٤1.44% ٤١.0 1.2٨

 اثنيا : إمكاانت الرتويح الرايضي البشرية

مرشد تروحيي لتوجيه الطالب حنو يتوفر  4
 األنشطة الرتوحيية 

 مرتفع *٧3٧.٨0 44%.٤١ ٨0.0 1.3١

٤ 
يتواجد أخصائيون متخصصون ومؤهلون 

 الرتوحيية  علميا  إلدارة األنشطة
 متوسط *٤0.٤3 ٤1.44 ٨2.0 1.2٨

 متوسط *5١.٧0 %4٧.00 0.٨4 2.١1 كل منشأة تروحيية يتوفر طبيب )بشري( ب ٨
 (2033( = )1012( اجلدولية عند مستوي معنوية )5قيمة )كا* 

 تانعبارات إمكا ليعينة البحث ع استجاابتصائية يف إح داللة ذات فروق (، يتضح: وجود2١من اجلدول )
وبة س( احمل1قيمة )كا نأنشطة الرتوحيية الرايضية(، حيث ت كافية ملمارسة األآا العبارة )تتوفر منشدالرتويح الرايضي ما ع

 عبارات( ٤ستوى استجاابت مرتفع و)م( عبارة 2وجاءت ) (،0.05معنوية ) ستوىمكرب من قيمتها اجلدولية عند أ
  متوسط تجاابتسستوى ام

 (51جدول )
 املستوايت والنسبة املئوية لبعد مصادر ثقافة الرتويح الرايضي

 املستوي النسبة املئوية عدد الطالب يباملتوسط احلسا
 منخفض ٤0%.25 131 2.44: 2

 متوسط 50%.٧٤ ٤01 1.33: 2.4٤
 مرتفع ٨0%.34 5٧5 3:  1.3٧

 متوسط %٤1.00 2٧٤١ اإلمجايل
عينة البحث علي بعد مصادر ثقافة الرتويح الرايضي )متوسط(  استجاابت(، يتضح أن: مستوي 10من جدول )

 ( %٤1.00بنسبة مئوية )
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 (50جدول )  
 (0433الرتويح الرايضي      )ن=  ادر ثقافةصوالنسبة املئوية مل (5املستوي وقيمة )كا

 العبارات م
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

النسبة 
 املئوية

قيمة 
 (5)كا

 املستوي

 منخفض *350.0٧ %53.44 0.٤٧ 2.42 التليفزيون  2
 مرتفع *٨1١.١0 %٨5.33 0.٤0 1.54 اإلنرتنت  1
 متوسط *٨٨.1٨ %٤3.33 0.٤١ 1.10 الكتب الدراسية  3
 متوسط *3٨.١٤ %٤0.33 0.٤٨ 1.22 اجملالت  ٧
 متوسط *2٨.11 %4٨.00 0.٤٨ 1.0٧ األصدقاء  5
 متوسط *١1.42 %٤3.33 0.٤٨ 1.10 األخصائي الرتوحيي  4
 متوسط *٧٨.4١ %٤0.00 0.٤٤ 1.20 النشرات وامللصقات  ٤
 مرتفع *5٤٨.١٤ %٨2.44 0.٤٤ 1.٧5 ندية ومراكز الشباب األ ٨

 (2033( = )1012( اجلدولية عند مستوي معنوية )5قيمة )كا* 
عينة البحث على مصادر ثقافة الرتويح  استجاابتإحصائية يف  داللة ذات فروق(، يتضح: وجود 12من اجلدول )

بارتني ع( 1(، وجاءت )0.05ية عند مستوى معنوية )لجلدو كرب من قيمتها اأ( احملسوبة 1الرايضي، حيث أن قيمة )كا
 جاابت منخفض ستمستوى ا عبارة( 2بارات مستوى استجاابت متوسط و)ع( 5و) مرتفعمستوى استجاابت 

 ة نتائج البحث:شتفسري ومناق

سبة ضي )مرتفع( بنايويح الر رت عينة البحث على مقياس ثقافة ال استجاابت(، يتضح أن: مستوى 23من جدول )
من خالل ما يكتسبه  الرايضي ب لديهم معرفة مبفهوم وأهداف الرتويحلطالىل أن اإ(، وقد يرجع ذلك %٤١.٨0وية )ئم

 ةعادسعود عليهم ابلتة، و لفوحيية الرايضية املخترت ال األنشطةالطالب من معارف ومعلومات ومفاهيم نتيجة مشاركته يف 
ن وابلتايل تتيح هلم الفرص للتعبري عن ذاهتم يكهم عن طريق احرتام اآلخر وجيه سلو تباع امليول والرغبات و إشوالسرور و 

مرية معينة وال عمرحلة  لينه نشاط ال يقتصر عي وألأوخالل اجملموعات واملشاورة يف الر  األقراناملشاركة مع  تلكنتيجة 
د اجمليد بمود عاف وحمساد عؤ (، ف5م()100٨من حسام جوده ) ع دراسة كال  مخر، ويتفق ذلك جنس دون اآل

دراك مفهوم إنشطة الرتوحيية ساعدت الطالب على (، أن ممارسة األ13م()1023زكراي) (، مواىف23م()100١)
 وأهداف الرتويح الرايضي 

بعد مفهوم الرتويح الرايضي )مرتفع(  ليعينة البحث ع ستجاابتاضح أن: مستوى ت(، ي25()2٧من جدول )
 الرتويحمفهوم  اراتبى علعينة البحث ع استجاابتإحصائية يف  داللة ذات فروق(، وجود %٨3.1١) مئويةبة سبن

( عبارة ٨(، وجاءت )0.05( احملسوبة أكرب من قيمتها اجلدولية عند مستوى معنوية )1الرايضي، حيث أن قيمة )كا
ة فواع املختلنىل معرفة الطالب ابألإ وسط، وقد يرجع ذلكت( عبارة مستوى استجاابت م2مرتفع و) استجاابتمستوى 

عود عليهم ابلسعادة والسرور أثناء املمارسة، ابإلضافة إىل أن تلألنشطة الرتوحيية اليت خيتارون من بينها إبرادهتم واليت 
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ع يية حق متاح جلمالرتوحي األنشطةن أو  املختلفةبناء طالب صاحل من كافة اجلوانب  علىالرتوحيية تعمل  األنشطة
 (، مواىف23م()100١اد عساف وحممود عبد اجمليد )ؤ من ف ج دراسة كال  ع نتائمالطالب، ويتفق ذلك 

الثقايف بني  ال يف نشر الوعيعوجد دور في(، أن الطالب لديهم وعي مبفهوم الرتويح الرايضي و 13م()1023زكراي)
س يطالب لن الأب ،(3م()1003ع نتائج دراسة أكرم أمحد )مرتويح الرايضي، بينما أختلف لطالب املدارس مبفهوم ا

 لديهم ثقافة مبفهوم الرتوحيي الرايضي 

ى بعد أهداف الرتويح الرايضي )مرتفع( لعينة البحث ع استجاابتن: مستوى أ(، يتضح 2٤()24من جدول )
 حويرت ى عبارات أهداف اللعينة البحث ع استجاابتداللة إحصائية يف  ذات(، وجود فروق %٨4.14) مئويةبنسبة 

( عبارة 2٧(، وجاءت )0.05ستوى معنوية )مكرب من قيمتها اجلدولية عند أوبة س( احمل1)كاالرايضي، حيث أن قيمة 
نتيجة  االنفعاليةي له دور إجيايب يف استثارة النواحي جع ذلك إىل النشاط الرتوحيع، وقد ير فمستوى استجاابت مرت

ريغ حاالت الكبت، كما يستفيد الطالب احلماس الزائد أثناء املمارسة جبانب إنه وسيلة إلخراج الطاقة الكائنة وتف
 األنشطةن معظم شباع احلاجات االجتماعية للطالب ألإاللياقة والصحة النفسية واجلسمية،  الرتوحيياملمارسني للنشاط 

من  ع اآلخرين، ويتفق ذلك مع دراسة كال  مماعية انجحة تىل تكون عالقات اجإدي ؤ ة تتم بشكل مجاعي وهذا يالرتوحيي
(، على أن 13م()1023زكراي ) (، مواىف23م()100١اد عساف وحممود عبد اجمليد )ؤ ف ،(5م()100٨) هحسام جود

املمارسة قد  هالرايضي، حيث أن هذ الرتويحة الرايضية ساعدت الطالب على إدراك أهداف الرتوحييممارسة األنشطة 
كما زودهتم مبعارف ومعلومات مرتبطة   رور، إشباع امليول والرغبات لديهم،سشعور ابلسعادة واللالطالب ا أكسبت

 لديهم  ذاتر اليماعية وتقدتهداف ومنت لديهم العالقات والروابط االجابأل

ي )متوسط( ضرتويح الرايلا تانبعد إمكا علىنة البحث يع استجاابتن: مستوى أ(، يتضح 2١()2٨من جدول)
الرتويح  إمكاانتعينة البحث على عبارات  استجاابتإحصائية يف  داللة ذات(ء وجود فروق %٤1.3٤) مئويةبنسبة 

( احملسوبة أكرب من 1قيمة )كا إنت كافية ملمارسة األنشطة الرتوحيية الرايضية(، حيث شآالرايضي ما عدا العبارة )تتوفر من
ستوى م( عبارات ٤و) مرتفع استجاابت( عبارة مستوى 2(، وجاءت )0.05قيمتها اجلدولية عند مستوى معنوية )

ة لكي يتمكن ين ممارسة األنشطة الرتوحيية الرايضية حتتاج إىل أماكن كافأىل إك لمتوسط، وقد يرجع ذ استجاابت
 املنشآتة على تلك يقلة الصيانة الدور  إيلدي ؤ ، كما أن عدم توفر الدعم املادي ياألنشطةالطالب من ممارسة تلك 

عالن اإل اقتصارال عن ضطة الرتوحيية الرايضية، فشلألن مما يضعف املمارسة استخدامهاو صعوبة أها فوابلتايل يسبب تل
 األنشطةي يقوم بتوجيه وإرشاد الطالب حنو ذال الرتوحيية على األنشطة التنافسية، ابلرغم من وجود املرشد يوالدعا

الصلوي له ع دراسة عبداإلمإلدارة تلك األنشطة، ويتفق ذلك  هل علميا  ؤ الرتوحيية الرايضية إال أنه غري متخصص وم
 م صالحية املالعب والصاالت دتمثل عتالرتويح الرايضي  إمكاانت(، يف وجود قصور يف 22م()1004)

ي ضبعد مصادر ثقافة الرتويح الراي علىعينة البحث  استجاابتتضح أن: مستوى (، ي12()10من جدول )
نة البحث على مصادر ثقافة عي استجاابتإحصائية يف  داللة ذات(ء وجود فروق %٤1.00) مئوية)متوسط( بنسبة 

( 1(، وجاءت )0.05معنوية ) وبة أكرب من قيمتها اجلدولية عند مستوىس( احمل1ن قيمة )كاأالرتويح الرايضي، حيث 
منخفض،  استجاابت مستوية ( عبار 2متوسط و) استجاابت مستوي عبارات( 5مرتفع و) استجاابت مستويعبارتني 
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املعلومة الرايضية من مواقع  علىهل فيه احلصول سي يذلتكنولوجي الكبري الالتقدم العلمي وا إيلوقد يرجع ذلك 
ه الطالب، ننرتنت، وكثرة حمركات البحث على شبكة املعلومات العاملية جعلت وجود إجاابت لكل شيء يبحث عاأل

راكز الشباب يف معظم ندية وماأل وانتشارة مواقع التواصل االجتماعي اليت حيتاجها الطالب للتفاعل مع اآلخرين، كثر و 
يف زايدة معارف  أتثريال ئكثر الوساأحيث يعد االنرتنت  ،(5م()100٨ع دراسة حسام جوده )ماملناطق، ويتفق ذلك 
د ميول الطالب ايومراكز الشباب يف ازد اإلنرتنتالرتوحيية الرايضة وكذلك ساهم كل من  األنشطةالطالب حنو ممارسة 

ن التلفزيون هو اهم وسيلة أ على(، 1٤م()1022) Trish G, Smonمع دراسة  لكذ فلالرايضية  وخيت األنشطةحنو 
 اخنفاضالت عالية  وقد يرجع سبب على معد ذيستحو  مل اإلنرتنتالب يف نشر الثقافة الرايضية، وأن طال على ثرؤ ت

 اإلنرتنتن أبار تزيون ابعفتللا إيلة توجه الطالب قل إيلون يز فمصادر احلصول على ثقافة الرتويح الرايضية من التل مستوي
(، أن التلفزيون هو 5م()100٨ة حسام جوده )سع درامسط يف احلصول على املعلومة الرايضية، وخيتلف ذلك بسهل وأأ
 وحيية الرايضية رت الثقافة ال علىكثر وسيلة يف احلصول أ

 ات:صيوتاجات والتنتاس

 ات:جاتنتاالس
 ويح الرايضي رت ثقافة ال ارتفاعة ساعدت الطالب يف الرتوحيية الرايضي األنشطةاملشاركة يف  -2

 وحيية رت ال األنشطةهداف أادراك الطالب ملفهوم و  -1

 نشطة الرتوحية الرايضية األ إمكاانتوجد قصور يف  -3

 ثقافة الرتويح الرايضي  علىتعدد املصادر يف احلصول  -٧

 ايضية بكة العاملية للمعلومات يف احلصول على ثقافة ر لشاستفادة الطالب من ا -5

 ات:يوصلتا
 عدادية ثقافة الرتويح الرايضي لدى طالب املرحلة اإل ستوياملقياس يف معرفة م استخدام -2

نشطة الرتويح الرايضي وذلك من أاملادية والبشرية ملمارسة  مكاانتعدادية ابإلمدارس املرحلة اإل بتدعيماالهتمام  -1

 -خالل:

  اإلعداديةمبدارس املرحلة  مكاانتحتليل اإل -

 ة األنشطة الرتوحيية سممار  علىشراف هلة لألؤ د الكوادر املدرسية واملوجو  -

املتاحة هلذه  مكاانتمن اإل واإلفادةخرى يف تبادل اخلربات الرتوحيية األ املنشآتاالهتمام بتنسيق العالقات مع  -

 لصاحل الطالب  املنشآت
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  - يف األنشطة الرتوحيية وذلك من خالل:نيضرورة متيز الطالب املشارك -3

 الداخلي واخلارجي  ستويوقهم الرايضي على املتفجيابية لاألاثر اإل علىتسليط الضوء  -

  للمتفوقني أسبوعيا   تانعالحة اإلئوضع أمسائهم يف ال -

 إعطاء جوائز عينية لزايدة احلافز لديهم لالستمرار يف املشاركة يف األنشطة الرتوحيية  -

 -الل:الرايضي من خ الرتويحالتنوع يف مصادر ثقافة  -٧

بعاد الثقافة الرتوحيية أ علىعداد كتيب للثقافة الرتوحيية الرايضية للطالب لالسرتشاد به والتعرف من خالله إ -

صحية، معرفية،  دة بدنية،ئنشطة الرتوحيية ملا هلا من فاة وكيفية تطوير املفاهيم واملعلومات املرتبطة ابألالرايضي

 اجتماعية ونفسية هلم 

  شرات وامللصقاتنوالسابقات الرايضية وال األلعابعن  اإلعالناملدرسية عن طريق  اإلذاعةتفعيل دور  -

وحيية الرتباطها ابلكفاءة البدنية، رت نشطة المهية املشاركة يف األعالم داخل املدرسة بنشر الوعي أباإل اهتمام -

  اإلجيايبالقيم والسلوك  الصحية، القوامية،

 اجعرمة املئقا
 العربية: ةللغاجع ابر : املأوالً 

، جملة  اإلسكندريةرفني الرايضيني ببعض مراكز الشباب مبحافظة شإجالل حافظ: مفهوم الثقافة الرتوحيية لدى امل  2

 م 1003 ،اإلسكندرية(، جامعة 1٧، العدد )اتنرتبية الرايضية للبلكلية ا

ة البحرية، فظية مبحازهر يف املدارس واملعاهد األ األنشطةويح لدى مشريف رت محد مصطفى: دراسة معوقات الأ  1

 م 1021 ،األسكندريةالرايضية للبنني، جامعة  ةرسالة ماجستري ، كلية الرتبي

تري، كلية الرتبية جسة وعالقتها ابلنشاط املمارس، رسالة مايعدادأكرم امحد: ثقافة الرتويح اخللوي لدى املرحلة اإل  3

 م 100٧الرايضية للبنني، جامعة حلوان، 

 م 1002رتويح والرتبية الرتوحيية، دار الفكر العريب، القاهرة ، الم: السهتاين عبد ال  ٧

ة تقوميية للثقافة الرتوحيية لطالب جامعة املنصورة، رسالة ماجستري، كلية الرتبية الرايضية، سحسام جوده: درا  5

   م100٨، ةجامعة املنصور 

 م 100٨هرام، الكويت، دارة الرتويح الرايضي، مطبعة األإخليفة هببهاين:   4
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 م 100١ (،1(، اجمللد )٧) اببل، العدد

  100٨ سكندرية،والنشر، اإل وفاء لدنيا الطباعةال، دار 1رتويح، طلا إيلطه عبد الرحيم: مدخل   ١
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The research team (2015), studied with a view to building a culture of 

recreation sports scale at the preparatory stage students in Diyala province, the 

Republic of Iraq and its application, use descriptive approach (survey), the sample 

reached (1479( students were chosen randomly, use a personal interview and form 

scale culture recreation sports as tools for data collection, and the most important 

results: the realization of students to the concept and goals of recreation sports, there 

is a lack of potential recreational activities benefited students of scientific information 

network access to sports culture, and the most important recommendations: use the 

scale to know the level of the culture of recreation sports at middle school students, 

interest in strengthening phase prep schools material and human potential for the 

exercise of recreation sports activities, students need to distinguish participants in 

recreational activities, diversification of sources of recreation sports culture. 
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